




 
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчальна програма навчальної дисципліни “ Економіка та організація підприємницької 

діяльності” розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення 

навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 

16.06.2015р. №37/роз . 

Місце даної дисципліни  в системі професійної підготовки фахівця.  

Навчальна дисципліна «Економіка та організація підприємницької діяльності» є 

теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують 

профіль фахівця в галузі управління та адміністрування і є вибірковою для 

спеціалізації «Підприємницька діяльність в авіації». 

Основною метою дисципліни "Економіка та організація підприємницької діяльності" є 

вивчення студентами питань теорії та практики підприємницької діяльності як 

системи економічних, організаційних та правових відносин в межах 

підприємницьких структур. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

 Здатність розробляти та надавати рекомендації щодо напрямків розвитку 

підприємства, поліпшення фінансово-економічного стану, антикризових заходів; 

 Знання та розуміння організації зовнішньоекономічної діяльності 

підприємницьких, торговельних і біржових структур; 

 Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і 

результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з 

урахуванням ризиків; 

 Вміти консультувати працівників підприємства з питань торговельно-

збутової, комунікаційної, асортиментної та цінової діяльності підприємства. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути 

наступні компетентності: 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень своїх знань; 

 Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання 

в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 

 Здатність виявлення та обґрунтування пріоритетних напрямків організації 

та ведення власного бізнесу. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом 

і складається з 1 навчального модуля, а саме:  

–  навчального модуля №1 «Економіка та організація підприємницької 

діяльності», який є логічною завершеною, відносно самостійною, цілісною 

частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення 

модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Економіка та організація 

підприємницької діяльності» є складовою комплексу економічних дисциплін. 

Дисципліна пов’язана з такими навчальними курсами, як «Менеджмент», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка». 
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2.1. Модуль №1. «Економіка та організація підприємницької 

діяльності» 

Тема 2.1.1. Види та форми підприємницької діяльності 

Основні види підприємств та їх організаційні форми. Основні види 

підприємницької діяльності. Об’єднання підприємств: асоціація, корпорація, 

холдинг, консорціум, концерн. 

Тема 2.1.1 Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємницької 

діяльності 

Зміст дефініції «підприємницьке середовище». Внутрішнє середовище 

підприємницької діяльності та його складові. Зовнішнє середовище 

підприємницької діяльності. Класифікація факторів зовнішнього середовища 

підприємницької діяльності. Аналіз факторів зовнішнього середовища 

підприємництва. 

Тема 2.1.3. Державне регулювання підприємницької діяльності 

Роль держави в процесі становлення підприємницького середовища в 

Україні. Механізм державного регулювання підприємництва. Фінансові важелі 

державної політики розвитку підприємництва. 

Тема 2.1.4. Механізм створення власної справи 

Вибір ідеї та визначення раціональної стартової стратегії. Формування 

статутного фонду та порядок створення нового підприємства. Підготовка 

засновницьких документів. Припинення діяльності підприємницьких структур. 

Тема 2.1.5. Планування та проектування підприємницької діяльності 

Зміст та види планування. Принципи та методи планування діяльності 

підприємства. Джерела інформації для здійснення планування. Система планових 

показників. Форма, зміст та технологія розробки бізнес-плану підприємницької 

одиниці. Розробка окремих розділів бізнес плану. Проектування організаційної 

структури підприємницької одиниці. 

Тема 2.1.6. Стратегічне управління підприємництвом 

Сутність та необхідність стратегічного управління. Класифікація та 

характеристика основних видів стратегій розвитку підприємницьких одиниць. 

Методи вибору оптимальної стратегії розвитку. Етапи формування стратегії 

розвитку підприємницької одиниці. Реалізація стратегії розвитку бізнесу. Оцінка 

результатів реалізації стратегії розвитку підприємницької одиниці. 

Тема 2.1.7. Маркетингова діяльність підприємницьких одиниць 

Зміст та сутність маркетингу. Види маркетингу. Маркетингова тактика на 

різних стадіях життєвого циклу товару. Необхідність та структура маркетингового 

дослідження. Реклама та стимулювання продажу товарів та послуг. Психологія 

реклами та продаж. Стратегії ціноутворення. 

Тема 2.1.8. Оцінка підприємницьких ризиків 

Зміст та джерела підприємницьких ризиків. Види підприємницьких ризиків. 

Методи оцінювання підприємницьких ризиків. Стратегія управління 

підприємницьким ризиком. Шляхи та способи зниження ризику в підприємництві. 
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Тема 2.1.9. Аналіз господарської та фінансової діяльності 

підприємницьких одиниць 

Особливості обліку фінансово-господарської діяльності підприємницьких 

одиниць. Оцінка та аналіз показників ефективності фінансово-господарської 

діяльності підприємницьких одиниць. Оцінка фінансової стійкості та 

платоспроможності. Аналіз витрат та прибутків підприємницьких одиниць. 

Оцінка ефективності системи оплати праці. Аналіз впливу оподаткування на 

господарські результати діяльності підприємницьких одиниць. 
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 (Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди передано 

(підрозділ) 

Дата  

видачі 

П.І.Б. 

отримувача 

Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 

пор

. 

Прізвище ім’я по-батькові 

Підпис 

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайом-

лення 

Примітки 
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(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 

пор. 
Прізвище ім’я по-батькові 

Дата 

ревізії 
Підпис 

Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

змі-

ни 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесен-

ня зміни 

Дата 

введен-ня 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 

ваного 

        

        

        

        

        

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 
 


